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چکیده
زمینــه و هــدف :درد مزمــن معضلــی مهــم در ســامت عمومــی جامعــه اســت کــه زندگــی روزمــره مــردم را ب ـ ه طــور جــدی تحــت تأثیــر قــرار
میدهــد .در میــان بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن پرخاشــگری بســیار شــایع اســت و تحقیقــات متعــددی نیــز نشــان میدهنــد کــه پرخاشــگری
بــا شــدت درد مزمــن مرتبــط اســت .هــدف پژوهــش حاضــر بررســی اثربخشــی برنامــه خودمدیریتــی شــناختی بــر کاهــش پرخاشــگری و عالئــم
چندوجهــی درد زنــان مبتــا بــه درد مزمــن بــوده اســت.
ایــن مطالعــه بــرای ارزیابــی کاربــرد ســونوگرافی بــه عنــوان یــک ابــزار غربالگــری بــرای یافتــن حرکــت تارهــای صوتــی آســیب دیــده و مقایســه دو
نمــای ســونوگرافی ســوپرا تیروئیــد و ترنــس تیروئیــد طراحــی شــده تــا بیابیــم کــه کــدام نمــای ســونوگرافی بــرای مشــاهده حرکــت تارهــای صوتــی
در جنــس و ســنین مختلــف ارجــح اســت.
مــواد و روشهــا :پژوهــش حاضــر از نــوع شــبه آزمایشــی بــا طــرح پیــش آزمــون و پــس آزمــون و گــروه کنتــرل بــود کــه در آن  30زن واجــد
شــرایط مبتــا بــه درد مزمــن عضالنــی اســکلتی بیــش از ســه مــاه (بــا میانگیــن ســنی  36/60 ± 2/26ســال) بــه صــورت نمونهگیــری در دســترس و
مبتنــی بــر هــدف انتخــاب شــدند .آزمودنیهــا دارای دردهــای ناشــی از ترومــای جســمی و روان شــناختی بودنــد .ســپس بـ ه شــیوه تصادفــی در گــروه
آزمایــش ( 15نفــر) و کنتــرل ( 15نفــر) قــرار گرفتنــد .اعضــای هــر دو گــروه در دو مرحلــه پیــش آزمــون و پــس آزمــون ،پرسشــنامههای پرسشــنامه
پرخاشــگری ( )AQو چندوجهــی درد ( )MPIرا تکمیــل کردنــد .درمــان شــامل برنامــه خودمدیریتــی شــناختی بــود کــه بــه مــدت  8جلســه برگــزار
گردیــد .بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا از آزمــون تحلیــل کوواریانــس اســتفاده شــد.
یافتههــا :تجزیــه و تحلیــل دادههــا نشــان داد کــه عالئــم چندوجهــی درد ( )p>0/05و پرخاشــگری ( )p>0/001در آزمودنیهــای گــروه آزمایــش
نســبت بــه گــروه کنتــرل در مرحلــه پــس آزمــون بــه طــور معنـیداری کاهــش یافتــه اســت.
نتیجهگیــری :نتایــج حاکــی از ایــن بــود کــه برنامــه خودمدیریتــی شــناختی میتوانــد پرخاشــگری و عالئــم چندوجهــی درد زنــان مبتــا بــه درد
مزمــن را بــه طــور معنـیداری کاهــش دهــد.
واژههای كلیدی :درد مزمن ،درمان شناختی ،خودمدیریتی ،پرخاشگری ،زنان
نویسنده مسئول :محمدجواد اصغری ابراهیمآباد ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکmjasghari@um.ac.ir :
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درد زنان مبتال به درد مزمن

اثربخشی برنامه خودمدیریتی شناختی برکاهش پرخاشگری ...

نشــان میدهــد(8و .)9براســاس نظریــه مهــار ورودی درد و نظریــه
ماتریــس عصبــی ،هیجــان منفــی چــون خشــم میتوانــد بــا
ایجــاد تغییــر در دســتگاه عصبــی پاییــن رونــده و نیــز دســتگاه
مرکــزی تعدیــل کننــده درد ،شــدت درد را افزایش دهــد .بیماران
مبتــا بــه درد مزمــن کــه نمیتواننــد بــا خشــم خــود مقابلــه
کننــد در رابطــه بــا همســر و اطرافیــان خــود دشــواریهایی را
تجربــه میکننــد ،ایــن دشــواریها بــه نوبــه خــود میتوانــد
مشــکالت آنهــا را تشــدید کنــد( .)10بیمــاران مبتــا بــه درد مزمن
اغلــب بــرای مقابلــه بــا خشــم خــود ،آن را ســرکوب کــرده یــا آن
را بــه شــیوهای خصمانــه ابــراز میکننــد .ابــراز خصمانــه خشــم
متوجــه افــرادی اســت کــه بــه بیمــاران کمــک میکننــد بــه
ویــژه پزشــکان و اعضــای خانــواده .عوامــل متعــددی در خصــوص
بــروز خشــم در مبتالیــان بــه درد مزمــن ذکــر شــده اســت کــه
میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد .درد مزمــن ،اغلــب باعــث از
دســت دادن شــغل ،ناتوانــی در انجــام کارهــای روزمره و نداشــتن
حمایــت اجتماعــی کافــی میگــردد .در پاســخ بــه ایــن عوامــل
اســترسزا ،بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن خشــم شــدیدتری
نســبت بــه ســایر افــراد نشــان میدهنــد( .)11عــاوه بــر ایــن،
وجــود شــرایط دردنــاک کــه در دیــدرس تشــخیصی قــرار نــدارد
و یــا علیــت روان پزشــکی دارد و همچنیــن بیمــاری تشــخیص
داده نشــده باعــث میشــود تــا بیمــاران بــا احساســاتی از قبیــل
خشــم ،پریشــان احــوال شــوند( .)2همچنیــن شکســتهای
درمانــی متعــدد و شــکایات جســمی مســتمر هــم ســبب بــروز
خشــم در ایــن بیمــاران میشــود(.)10
در نهایــت ،بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن بــه دور باطلــی
کشــیده میشــوند کــه عوامــل روانــی و اجتماعــی وضعیــت
آنهــا را پیچیدهتــر میکنــد .در چنیــن مــواردی ،ممکــن اســت
درمــان بــا رویکــردی کــه تنهــا بــه دنبــال از بیــن بــردن درد
اســت ،غیرقابــل حصــول باشــد .در نتیجــه ،اغلــب مداخــات
چنــد وجهی(چنــد رشــتهای) ضــرورت پیــدا میکنــد( )12کــه
ایــن امــر مســتلزم ارزیابــی و درمــان بیمــار توســط پزشــکان،
فیزیوتراپیســتها و روانشناســانی اســت کــه از علــل زیســتی
روانــی اجتماعــی و پاتوفیزیولوژیکــی ایجــاد و حفــظ درد آگاهــی
دارنــد( .)13مطالعــات مختلفــی نشــان میدهنــد کــه درمانهــای
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مقدمه
درد معضلــی عمــده در ســامت عمومــی جامعــه اســت و
نشــان دهنــده مشــکل عمــده بالینــی ،اجتماعــی و اقتصــادی
میباشــد( .)1ســازمان بینالمللــی مطالعــه درد ،درد را یــک
تجربــه ناخوشــایند تعریــف میکنــد کــه هــردو جنبــه عاطفــی
و حســی را در بــر دارد ( .)2دردی کــه بیــش از ســه مــاه ادامــه
داشــته باشــد ،درد مزمــن تعریــف میشــود کــه میتوانــد
همــراه بــا ســایر بیماریهــای مزمــن یــا پــس از بیمــاری یــا
آســیب دیدگــی همچنــان باقــی بمانــد( .)3اگــر درد در غیــاب
هرگونــه آســیب بافتــی و ارگانیکــی بــهصــورت مســتمر ظاهــر
شــود ،تبدیــل بــه معضلــی پیچیــده میگــردد کــه اثرهــای
ناخوشــایند خــود را در ابعــاد روانــی ،جســمانی ،اقتصــادی و
اجتماعــی بــر بیمــار ،خانــواده و جامعــه تحمیــل مینمایــد(.)4
درد مزمــن ( )CPتأثیــرات منفــی بــر کیفیــت زندگــی ،عملکــرد
روزمــره زندگــی ،کاهــش سیســتم ایمنــی بــدن ،خــواب و
تغذیــه دارد و میتوانــد باعــث بــروز مشــکالت روانــی از قبیــل
اعتمــاد بــه نفــس پاییــن ،افســردگی و ناامیــدی شــود .همچنیــن
میتوانــد بــه افزایــش غیبــت از کار و عــدم بهــرهوری اقتصــادی
و همچنیــن افزایــش هزینههــای مالــی بــرای فــرد ،خانــواده
و جامعــه منجــر شــود( .)5درد مزمــن عضالنــی اســکلتی یکــی
از بیماریهــای شــایع در جمعیــت عمومــی اســت و 17-35
درصــد از بزرگســاالن در جمعیــت عمومــی ،دردهــای عضالنــی
اســکلتی را اظهــار میکننــد( .)6مرکــز آمــار بهداشــت ملــی
آمریــکا بــرآورد شــیوع درد مزمــن در جمعیــت آمریــکا را ٪25
اعــام کــرده اســت .در اروپــا نیــز میــزان شــیوع درد مزمــن
بیــش از  20درصــد گــزارش شــده اســت( .)5در محیــط بالینــی،
افــرادی کــه دردهــای ظاهــرا ً مشــابهای را گــزارش میکننــد،
شــدت درد از تنــوع باالیــی برخــوردار اســت و همچنیــن بــه طور
گســتردهای میــزان مصــرف داروهــای ضــد درد نیــز در ایــن افراد
متفــاوت اســت .ایــن تنــوع در نتیجه عوامــل ژنتیکــی ،محیطی و
همچنیــن هــردو عامــل میباشــد .تغییــرات ژنتیکــی بخــش قابل
توجهــی از ایــن تنــوع را توضیــح میدهــد(.)7
خشــم نیــز در میــان بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن بســیار
شــایع اســت و تحقیقــات متعــددی رابطــه بیــن خشــم و درد را
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فائزه صالیانی و همکاران

همچنیــن ،مداخــات مدیریــت درد نیــز جایگاهــی ویــژه را در
مدیریــت درد مزمــن بــه دســت آورده اســت( .)13در طــی دو
دهــه گذشــته ،چندیــن برنامــه خودمدیریتــی بــرای درمــان
بیمــاران توســعه یافتــه ارائــه گردیــده اســت کــه یکــی از ایــن
برنامههــا ،برنامــه خودمدیریتــی بیمــاری مزمــن اســت کــه
توســط لوریــگ و همکارانــش در ســال  1990ارائــهشــده
اســت( .)22پژوهشهــای متعــددی نشــان میدهنــد کــه برنامــه
خودمدیریتــی ســبب کاهــش درد و پرخاشــگری میشــود(.)25-23
آمــوزش خودمدیریتــی شــامل دو مرحلــه میباشــد .مرحلــه اول،
بیمــاران بــا الگوی زیســتی روانــی اجتماعی درد ،آشــنا میشــوند
و مرحلــه دوم ،شــامل آمــوزش تعــدادی از مهارتهــای مقابلـهای
بــرای درد اســت( .)26برنامــه خودمدیریتــی شــناختی()CSMP
یکــی از انــواع برنامههــای خودمدیریتــی اســت کــه توســط
محققــان ایــن مقالــه طراحــی و مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه
اســت .در برنامــه خودمدیریتــی شــناختی ،اصول درمانشــناختی
و برنامــه خودمدیریتــی بــا هــم ترکیــب شــده و بــرای درمــان
افــراد مبتــا بــه درد مزمــن مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.
تحقیقــات کمــی بــه بررســی اثربخشــی برنامــه خودمدیریتــی
شــناختی رفتــاری پرداختهانــد و نتایــج مطالعــات آنهــا نشــان
میدهــد کــه ایــن درمــان در افــراد مبتــا بــه درد مزمــن موثــر و
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

مواد و روشها
ایــن پژوهــش یــک پژوهــش شــب ه آزمایشــی ،از نــوع پیشآزمون
و پسآزمــون بــا گــروه کنتــرل میباشــد .مداخلــه درمانــی
شــامل برنامــه خودمدیریتــی شــناختی اســت کــه در هشــت
جلســه بــه مــدت  2ســاعت بــرای گــروه آزمایــش برگــزار گردید.
جامعــه آمــاری پژوهــش بیمــاران مراجعــه کننــده بــه کلینیــک
درد بیمارســتان امــام رضــا (ع) ،بیمارســتان قائــم(ع) و کلینیــک
روان شناســی دانشــگاه فردوســی مشــهد بودنــد ،کــه توســط
پزشــک متخصــص ،تشــخیص درد مزمــن عضالنی اســکلتی داده
شــدند .از بیــن زنــان مبتــا بــه درد مزمــن 30 ،نفــر انتخــاب و
بــه صــورت تصادفــی در یــک گــروه آزمایــش ( )n=15و یــک
گــروه کنتــرل ( )n=15قــرار گرفتنــد .بــر اســاس تــوان آزمــون
 80درصــد و خطــای  5درصــد و انحــراف معیــار  0/9مطابــق بــا
معادلــه کوهــن حداقــل تعــداد آزمودنــی بــرای هــر گــروه  10نفر
درنظــر گرفتــه شــد کــه بــرای احتیــاط  15نفــر انتخــاب شــدند.
بــه دلیــل نرمــال نبــودن دادههــا توســط آزمــون اکتشــافی
شــاپیروویلک ،نمــرات پــرت شناســایی و حــذف شــدند .درنهایت
نمــرات  20نفــر مــورد تجزیــه و تحلیــل آمــاری قــرار گرفــت.
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چندوجهــی درد منجــر بــه کاهــش درد در مبتالیــان بــه درد
مزمــن میشــود( .)17-14بــه طــور خــاص ،روشهــای درمانــی
براســاس درمــان شــناختی رفتــاری ( )CBTتحــت عنــوان درمان
چنــد رشــتهای توصیــه میشــوند .درمــان شــناختی رفتــاری
بــه دنبــال تعمیــق بخشــیدن بــه درک افــراد از درد ،آمــوزش
خودکنترلــی و مهارتهــای مقابلــهای اســت( .)12مطالعــات
کنتــرل شــده و فراتحلیلهــای متعــددی اثربخشــی درمــان
شــناختی را در کاهــش عالئــم چندوجهــی درد و پرخاشــگری
تأییــد کردهانــد( .)21-18برخــی عوامــل روان شــناختی نظیــر
فاجعهســازی درد ،راهبردهــای مقابلــهای منفعالنــه و عالئــم
چندوجهــی درد در پیدایــش درد مزمــن درگیــر هســتند و مــورد
توجــه درمانهــای شــناختی رفتــاری هســتند .رفــع عالئــم
چندوجهــی درد بــه عنــوان عامــل خطــر مهــم در تــداوم درد
مزمــن بــه بهبــود پیامدهــای بالینــی منجــر میشــود(.)18

مفیــد واقــع شــده اســت(27و.)28
بنابرایــن ،درد مزمــن بــه مشــکالت متعــددی از جملــه افســردگی،
اضطــراب و تنهایــی میانجامــد و مانــع از ســرگیری فعالیتهــا
گردیــده و بســیاری از افــراد نیــز شــغل خــود را از دســت
میدهنــد .بنابرایــن ،علیرغــم شــیوع بــاالی درد در افــراد بــه
ویــژه زنــان ،تأثیــر منفــی درد بــر زندگــی ،شــغل و خانــواده
ایــن افــراد ،ضــرورت توجــه بیشــتر بــه درد مزمــن و درمــان آن
بــه ویــژه در قشــر زنــان بــه علــت موقعیــت و جایــگاه آنهــا در
جامعــه بیــش از پیــش احســاس میشــود .در ایــن مطالعــه مــا
بــه دنبــال بررســی اثربخشــی برنامــه خودمدیریتــی شــناختی بــر
کاهــش پرخاشــگری و عالئــم چندوجهــی درد زنــان مبتــا بــه
درد مزمــن هســتیم.

اثربخشی برنامه خودمدیریتی شناختی برکاهش پرخاشگری ...

جراحــی در ســه مــاه گذشــته.
گــروه آزمایــش بــه مــدت  8هفتــه بــا پروتــکل درمانــی برنامــه
خودمدیریتــی شــناختی تحــت درمــان قــرار گرفتنــد وگــروه
کنتــرل هیــچ گونــه مداخلـهای دریافــت نکردنــد .برنامــه درمانــی
خودمدیریتــی شــناختی ترکیبــی از اصــول درمــان شــناختی بــا
رویکــرد شــناخت درمانی مایــکل فــری( )29و برنامــه خودمدیریتی
لوریــگ و همــکاران( )30بــود کــه در ایــن تحقیــق مــورد اســتفاده
قــرار گرفــت .شــرکتکنندگان در گــروه آزمایــش همزمــان بــا
حضــور در جلســات گــروه درمانــی زیــر نظــر متخصــص تغذیــه،
رژیــم غذایــی دریافــت نمودنــد و زیــر نظــر متخصــص تربیــت
بدنــی حــرکات ورزشــی بــه آنهــا داده شــد تــا انجــام دهنــد.
محتــوای جلســات بــه شــرح زیــر اســت:

جدول .1ساختار جلسات برنامه خودمدیریتی شناختی
محتوای جلسات

جلسات
اول

معرفی اعضا ،آموزش مدل  ،ABCتوضیح نحوه مداخله درمانی

دوم

توضیح افکار خودآیند و چگونگی شناسایی آنها ،شناسایی خطاهای شناختی ،تنفس صحیح ،ارائه جزوات حرکات ورزشی ،هدفگذاری و برنامهریزی

سوم

شناسایی طرحوارهها با روش پیکان عمودی ،اهمیت تغذیه و حفظ رژیم غذایی ،هدفگذاری و برنامهریزی

چهارم

دسته بندی باورهای منفی و طرحوارههای منفی ،آموزش مهارتهای توجهگردانی ،هدفگذاری و برنامهریزی

پنجم

توضیح الگوهای آزمون باورهای منفی شامل تکنیکهای بررسی شواهد و سودمندی ،آموزش آرامسازی ،هدفگذاری و برنامهریزی

ششم

نحوه تغییر باورهای منفی ،تهیه سلسله مراتب آن ،آموزش مهارت حل مسئله ،آموزش مهارتهای ارتباطی ،هدفگذاری و برنامهریزی

هفتم

توضیح شیوههای تغییر باورهای منفی از جمله روش بازداری قشری اختیاری ،مهارت مدیریت افسردگی ،تصویرسازی ذهنی ،هدفگذاری و برنامهریزی

هشتم

روشهای تغییر تفکر از جمله استفاده از خیالپردازی ،شبیهسازی موقعیت واقعی ،توضیح فرایند تداوم تغییر ،کسب پسخوراند از اعضا درباره برنامه درمانی

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از:
پرسشــنامه اطالعــات جمعیــت شــناختی :اطالعــات مربــوط بــه
بیمــاران در زمینــه میــزان تحصیــات ،شــغل ،ســن و محــل
درد از طریــق پرسشــنامه اطالعــات جمعیــت شــناختی محقــق
ســاخته بدســت آمــد.
پرسشــنامه چندوجهــی درد ( :)MPIپرسشــنامه چندوجهی
درد دارای  52آیتــم کــه شــامل  12خــرده مقیــاس اســت که در

ســه بخــش تهیه شــده اســت .در ایــن تحقیــق تنها از بخــش اول
آن اســتفاده شــد .اولیــن بخــش دارای  20عبــارت اســت و دارای
پنــج خــرده مقیــاس شــدت درد ،اختــال در عملکــرد روزانــه،
کنتــرل بــر زندگــی ،پریشــانی هیجانــی و حمایــت اجتماعــی
اســت 12 .خــرده مقیــاس ایــن پرسشــنامه از همســانی درونــی
خوبــی برخــوردار هســتند ( )0/70-0/90و اعتبــار بازآزمایــی آن
بعــد از 2هفتــه قابــل قبــول گــزارش شــده اســت(.)31(0/62-0/91
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پــس از انتخــاب گروههــای نهایــی پژوهــش ،جلســه توجیهــی
برگــزار گردیــد .بــه منظــور رعایــت اصــول اخالقــی ،فــرم موافقت
بــرای همــکاری در پژوهــش توســط مراجعــان تکمیــل شــد و
پژوهشــگر بــه مراجعــان ایــن اطمینــان را داد کــه کلیــه مطالــب
ارائــه شــده در جلســات درمانــی و نتایــج پرسشــنامهها محرمانــه
ت بودنــد از :ســن
خواهــد بــود .معیارهــای ورود بــه مطالعــه عبــار 
بیــن  20تــا  50ســال ،دارا بــودن حداقــل مــدرک تحصیلــی
ســیکل ،داشــتن درد مزمــن بــه تشــخیص پزشــک متخصــص
(فلوشــیپ درد) و حداقــل در ســه مــاه گذشــته .مالکهــای
خــروج آزمودنیهــا عبــارت بودنــد از :ابتــا بــه بیماریهــای
جســمی شــدید ،ســوء مصــرف مــواد ،عــدم تمایــل به شــرکت در
جلســات ،ابتــا بــه اختــاالت حــاد روانپزشــکی و ســابقه عمــل

41

42

فائزه صالیانی و همکاران

همچنیــن اصغــری و گلــک( )32در مطالعــه اعتبــار و روایــی بخش
اول و دوم نســخه فارســی ایــن مقیــاس ضرایــب آلفــای کرونبــاخ
بیــن  0/77تــا  0/92و میانگیــن ضرایــب همبســتگی هــر خــرده
مقیــاس را بیــن  0/25تــا  0/40نشــان داد.
پرسشــنامه پرخاشــگری ( :)AQپرسشــنامه پرخاشــگری
شــامل  29ســؤال اســت کــه چهــار جنبــه از پرخاشــگری
را میســنجد :پرخاشــگری فیزیکــی ،پرخاشــگری کالمــی،
خشــم و خصومــت .آلفــای کرونبــاخ آن بــرای خــرده
مقیاسهــا بــه ترتیــب  0/83 ،0/72 ،0/85و  0/77و بــرای
نمــره کل پرخاشــگری 0/89گــزارش شــده اســت .ایــن ابــزار
از اعتبــار بازآزمایــی خوبــی برخــوردار اســت .در مــدت هشــت
هفتــه همبســتگی بازآزمایــی آن بــرای خــرده مقیاسهــا
بــه ترتیــب  0/72 ،0/76 ،0/80و  0/72و بــرای نمــره کلــی

یافته ها
پژوهــش حاضــر بــر روی  20زن مبتــا بــه درد مزمــن عضالنــی
اســکلتی ( 10نفــردر گــروه آزمایــش و  10نفــر در گــروه کنتــرل)
انجــام گرفــت .آزمودنیهــا دارای دردهــای مزمــن بــه علــت
ترومــای جســمی و همچنیــن روان شــناختی بودنــد .جــدول
 2دربردارنــده ویژگیهــای جمعیــت شــناختی آزمودنیهــا در
گــروه آزمایــش و گــروه کنتــرل میباشــد .دو گــروه از نظــر
تحصیــات ،تأهــل و محــل درد مشــابه بــوده و اختــاف آنهــا بــه
لحــاظ آمــاری معن ـیدار نبــود.

پرخاشــگری 0/80بــه دســت آمــده اســت( .)33ســامانی
ضریــب آلفــا بــرای خــرده مقیاسهــای پرخاشــگری بــه
()34

جدول .2نتایج توصیفی مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیها بر حسب گروه آزمایش و کنترل

ویژگیهای فردی

گروه
آزمایش

گروه
کنترل

تحصیالت

محل درد

تأهل

زیر دیپلم

دیپلم

لیسانس و باالتر

مجرد

متأهل

سر و گردن

کمر و لگن

بیش از یک مورد

فراوانی

3

3

4

2

8

1

2

7

درصد

30

30

40

20

80

10

20

70

فراوانی

2

2

6

4

6

1

1

8

درصد

20

20

60

40

60

10

10

80

میانگیــن و انحــراف معیــار نمرههــای چندوجهــی درد و
پرخاشــگری بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن در گــروه آزمایــش
و گــروه کنتــرل بــه تفکیــک پیــش آزمــون و پــس آزمــون در
جــدول  3آمــده اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه نمــرات پــس
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

آزمــون متغیرهــای پرخاشــگری و چندوجهــی درد در گــروه
آزمایــش کاهــش یافتــه اســت ایــن در حالــی اســت کــه تغییــر
محسوســی در میانگیــن نمــرات پــس آزمــون گــروه کنتــرل
مشــاهده نمیشــود.
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ترتیــب برابــر بــا  0/77 ،0/79 ،0/83و  0/70و پایایــی آن
بــه شــیوه بــاز آزمایــی برابــر  0/78گــزارش کــرده اســت.
دادههــا توســط نرمافــزار  SPSSنســخه  20و بــا اســتفاده از
آزمونهــای توصیفــی و اســتنباطی ماننــد تحلیــل کوواریانــس
مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد.

اثربخشی برنامه خودمدیریتی شناختی برکاهش پرخاشگری ...
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جدول .3میانگین و انحراف معیار نمرههای پرخاشگری و چندوجهی درد گروههای آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون و پس آزمون
گروه آزمایش
پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پرخاشگری (نمره کلی)

74/90

19/66

69/10

17/46

69/90

11/18

70/40

11/11

چندوجهی درد (نمره کلی)

15/55

3/13

13/47

2/23

14/67

2/32

14/98

1/51

واریانــس دو گــروه مشــاهده نمیشــود ( .)P<0/05بــا توجــه بــه
تأییــد پیــش فــرض مذکــور نتایــج تحلیــل کواریانــس در جــدول
 4ارائــه گردیــده اســت.

جهــت پاســخ بــه ســوال پژوهــش از روش آمــاری تحلیــل
کوواریانــس اســتفاده شــد .پیــش فــرض همگنــی واریانسهــا در
بیــن نمــرات دو گــروه آزمودنــی از طریــق آزمــون لویــن بررســی
شــد .نتایــج ایــن تحلیــل نشــان داد کــه تفــاوت معنــاداری در

جدول .4نتایج تحلیل کووارایانس چند متغیره بر روی میانگین نمرات پس آزمون پرخاشگری و چندوجهی درد گروه آزمایش و کنترل
متغیرها
اثر گروه پرخاشگری(نمره کلی)
چندوجهی درد (نمره کلی)

مجموع مجذورات درجه آزادی

میانگین مجذورات

آزمونF

سطح معنیداری اندازه تأثیر

149/93

1

149/93

4/82

0/04

0/22

14/56

1

14/56

4/35

0/05

0/20

CRC press 2001; 1005-6.

نتایــج جــدول  4نشــان میدهــد کــه تفــاوت دو گــروه آزمایــش
و گــروه کنتــرل از لحــاظ نمــره کلــی پرخاشــگری معنــیدار
میباشــد (17( =4/82 ،P>0/05و .)F)1ضریــب تأثیــر  22درصــد
نشــان میدهــد کــه  22درصــد تفــاوت گروههــا در پــس آزمــون
در نمــرات پرخاشــگری مربــوط بــه مداخلــه آزمایشــی میباشــد.
تفــاوت بیــن گــروه آزمایــش و کنتــرل در خــرده مقیاسهــای
پرخاشــگری در مرحلــه پــس آزمــون تنهــا در خــرده مقیــاس
خشــم (17(=4/80 ،P>0/05و )F)1معنــیدار میباشــد و میــزان
تأثیــر ایــن مداخلــه  21درصــد بــوده اســت ولــی ســایر خــرده
مقیاسهــای پرخاشــگری فیزیکــی ،پرخاشــگری کالمــی و
خصومــت بیــن دو گــروه معن ـیدار نبــوده اســت (.)P<0/05
همچنیــن ،نتایــج جــدول  4نشــان میدهــد کــه تفــاوت دو

گــروه آزمایــش و گــروه کنتــرل از لحــاظ نمــره کلــی چندوجهــی
درد نیــز معنــیدار میباشــد (17(=4/35 ،P=0/05و .)F)1ضریــب
انــدازه  20درصــد نشــان میدهــد کــه  20درصــد تفــاوت
گروههــا در پــس آزمــون در نمــرات چندوجهــی درد مربــوط بــه
مداخلــه آزمایشــی میباشــد .تفــاوت دو گــروه آزمایــش و گــروه
کنتــرل از نظــر خــرده مقیاسهــای چندوجهــی درد در شــدت
درد (17(=5/90 ،P>0/05و ،)F)1اختــال در عملکــرد (،P>0/001
17(=9/35و ،)F)1حمایـت اجتماعـی (17(=10/49 ،P>0/001و ،)F)1
پریشـانی هیجانی (17(=11/42 ،P>0/001و )F)1معنیدار میباشـد
ولـی در خرده مقیاس کنتـرل بر زندگـی (17(=0/04 ،P<0/05و)F)1
معنیدار نمیباشـد.

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  ،7شماره  ،3بهار 1396
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متغیرها

گروه کنترل
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فائزه صالیانی و همکاران

ماســن و همــکاران( )23و لوریــگ و همــکاران( )22و ریتــر و
همــکاران( )24مبنــی بــر اثربخشــی درمــان شــناختی رفتــاری و
برنامــه خودمدیریتــی بیمــاری مزمــن در کاهــش درد همخوانــی
دارد .اســپکنر و همــکاران( )19نشــان دادنــد کــه درمــان شــناختی
رفتــاری گروهــی در بهبــود باورهــای غیرمنطقــی و ســطح عالئــم
چندوجهــی درد و آشــفتگیهای روان شــناختی بیمــاران مبتــا
بــه درد موثــر اســت .لوریــگ و همــکاران( )22در تحقیــق خــود
بــه بررســی اثربخشــی برنامــه خــود مدیریتــی بیمــاری مزمــن
پرداختنــد .تحقیقــات آنهــا بهبــودی قابلتوجهــی در درد
بیمــاران نشــان داده اســت .ایــن درحالــی اســت کــه اثربخشــی
درمانهــای چندوجهــی نیــز در کاهــش درد مبتالیــان بــه
درد مزمــن مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .بــرای مثــال،
فراتحلیــل فلــور و همــکاران( )16نشــان میدهــد کــه درمانهــای
چندوجهــی (چندرشــته ای) درد مزمــن از بــدون درمــان و گــروه
کنتــرل کارامدتــر اســت .اثربخشــی ایــن درمانهــا در کاهــش
درد ،بهبــود خلــق ،بازگشــت بــه کار و کاهــش اســتفاده از
خدمــات بهداشــتی و مراقبتــی مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت.
اینــو و همــکاران( )14نیــز در تحقیــق خــود نشــان دادنــد کــه
ترکیــب گــروه درمانــی شــناختی رفتــاری بــا ورزش درمانــی
موجــب بهبــودی افــراد مبتــا بــه درد مزمــن در شــدت درد،
ناتوانــی و فاجعهســازی درد میشــود.
تجربــه درد بــه تنهایــی عامــل اصلــی ایجــاد عالئــم چندوجهــی
درد در بیمــاران مبتــا بــه درد مزمــن نیســت ،بلکــه عوامــل
روان شــناختی ،اجتماعــی و بافتــاری بــه خصــوص نظــام باورهای
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

میباشــد .همــه آنهــا مدعــی بودنــد کــه درمــان شــناختی
در کاهــش خشــم و پرخاشــگری تأثیرگــذار اســت .صداقــت
و همــکاران( )21در تحقیــق خــود نشــان دادنــد کــه درمــان
شــناختی میتوانــد خشــم را کاهــش دهــد .همچنیــن نتایــج
تحقیــق حاضــر همســو بــا تحقیقــات لوریــگ و همــکاران(،)22
ماســن و همــکاران( )23و ریتــر و همــکاران( )24میباشــد.
بررســیهای آنهــا نشــان میدهــد کــه برنامــه خودمدیریتــی
بیمــاری مزمــن موجــب بهبــودی در پریشــانی روانشــناختی
از جملــه پرخاشــگری میشــود .نتایــج تحقیــق لوریــگ و
همــکاران( )22بهبــودی قابلتوجهــی در پریشــانی هیجانــی نشــان
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بحث
هــدف از انجــام پژوهش ،بررســی اثربخشــی برنامــه خودمدیریتی
شــناختی بــر کاهــش پرخاشــگری و عالئــم چندوجهــی درد
زنــان مبتــا بــه درد مزمــن بــود .نتایــج تحقیــق نشــان داد
کــه شــرکتکنندگانی کــه مداخلــه را دریافــت کــرده بودنــد
در مقایســه بــا گــروه کنتــرل کاهــش معنــاداری را در عالئــم
چندوجهــی درد گــزارش کردنــد .در تحقیقــات متعــددی
اثربخشــی درمــان شــناختی و برنامــه خودمدیریتــی بــر درد بــه
صــورت جداگانــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .ایــن نتایــج
بــا نتایــج پژوهشهــای رحیمیــان( ،)18اســپکنر و همــکاران(،)19

بیمــار و نگرشهــای غیرمنطقــی او در مــورد درد و مهــار آن
بیــش از عوامــل فیزیولوژیکــی و جســمی بــا بــروز درد و تــداوم
آن مرتبــط اســت( .)18درد مزمــن منجــر بــه کاهــش توانایــی فــرد
در انجــام فعالیتهــا میشــود .ایــن شــرایط بــر جســم فــرد
تأثیــر میگــذارد و منجــر بــه احســاس درد بیشــتر میشــود.
ادامــه ایــن چرخــه منجــر بــه پیدایــش عالئــم چندوجهــی درد
میشــود( .)21در تبییــن ایــن موضــوع میتــوان گفــت کــه
درمــان شــناختی باعــث میشــود اوالً افــکار و باورهــای منفــی
و ناکارآمــد شناســایی شــده و بــا افــکار منطقیتــر جایگزیــن
شــوند .درمانگــران شــناختی بــا تــاش خــود مبنــی بــر
شناســایی ،ارزیابــی و اصــاح افــکار منفــی و غیــر واقــع بینانــه،
میتواننــد در وهلــه اول درد بیمــار را کاهــش داده و در وهلــه
دوم ،پیامدهــای ناشــی از درد مزمــن را از قبیل خشــم را مدیریت
کنــد .همچنیــن برنامههــای خودمدیریتــی از جملــه تمرینــات
ورزشــی میتوانــد ســفتی مفاصــل افــراد مبتــا بــه درد مزمــن
را کاهــش داده و بــا کاهــش ســفتی مفاصــل ،زمینــه کاهــش درد
مزمــن را فراهــم میکنــد .همچنیــن بــا رعایــت رژیــم غذایــی
مناســب و آمــوزش مهارتهــای مقابل ـهای بــه همــراه تمرینــات
ورزشــی ،تحمــل حــرکات ورزشــی توســط افــراد افزایــش یافتــه
و درد کاهــش مییابــد.
یافتــه دیگــر پژوهــش حاضــر نیــز نشــان داد کــه برنامــه
خودمدیریتــی شــناختی بــر کاهــش میــزان خشــم اثربخــش
بــوده اســت .یافتههــای تحقیــق بــا پژوهشهــای صالیانــی
و همــکاران( )20و صداقــت و همــکاران( )21و روس( )35همخــوان
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اختــاالت روان شــناختی همــراه بــا درد پیشــنهاد میگــردد.
تعارض منافع
هیچگونــه تعــارض منافــع توســط نویســندگان بیان نشــده اســت.
تشکر و قدردانی
بدیــن وســیله از کلیــه افــرادی کــه مــا را در انجــام ایــن پژوهــش
یــاری نمودنــد بــه ویــژه مســئوالن ،پزشــکان و کارکنــان
بیمارســتان امــام رضــا(ع) و بیمارســتان قائم(عــج) و همچنیــن
بانوانــی کــه بــا شــرکت خــود در پژوهــش امــکان اجــرای آن را
فراهــم نمودنــد ،قدردانــی مینماییــم .ایــن مقالــه برگرفتــه شــده
از نتایــج پایــان نامــه دوره کارشناســی ارشــد میباشــد.

نتیجه گیری
بــر اســاس نتایــج ایــن پژوهــش و بــا در نظــر گرفتــن
محدودیتهــای آن ،درمــان برنامــه خومدیریتــی شــناختی در
کاهــش پرخاشــگری و عالئــم چندوجهــی درد در مبتالیــان بــه
درد مزمــن میتوانــد مفیــد و مؤثــر واقــع شــود .نتایــج بــه دســت
آمــده میتوانــد در تحقیقــات آتــی نیــز مــورد توجــه قــرار بگیرد.
پیشــنهاد میشــود کــه در پژوهشهــای آتــی از ســایر روشهــای
روان درمانــی در کاهــش عالئــم چندوجهــی درد و پرخاشــگری
بــه صــورت مقایســهای اســتفاده شــود .همچنیــن بررســی
تأثیــر درمــان برنامــه خودمدیریتــی شــناختی بــر بهبــود دیگــر
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داد .در تبییــن ایــن یافتــه نیــز میتــوان گفــت کــه افــراد مبتــا
بــه درد مزمــن بــا رویدادهــای اســترس آوری از جملــه تحمــل
درد مواجــه میشــوند کــه ایــن شــرایط میتوانــد آثــار منفــی و
زیانبــاری از نظــر روان شــناختی داشــته باشــد و غیرقابــل تحمــل
بــودن آن ،زمینــه خشــم و پرخاشــگری را ایجــاد مینمایــد.
درمــان خودمدیریتــی شــناختی باعــث میشــود کــه از یــک
طــرف افــکار مثبــت ،جایگزیــن افــکار منفــی شــده و بــه ایــن
ترتیــب زمینــه قابــل تحمــل کــردن درد را فراهــم میکنــد .از
طــرف دیگــر وقتــی درد بــرای فــرد قابــل تحمــل میشــود و
افــکار مثبــت جایگزیــن میشــود ،خشــم و پرخاشــگری کــه بــه
دنبــال عــدم تحمــل درد ایجــاد شــده بــود ،نیــز فروکــش کــرده
و فــرد آرامتــر میشــود .بنابرایــن ،مشــکالت جســمانی از جملــه
دردهــای عضالنــی اســکلتی میتــوان مداخلــه کــرد و آثــار
زیانبــار آن را کاهــش داد.
ایــن بررســی بــا محدودیتهایــی روبــرو بــوده اســت .از جملــه
محدودیتهــای پژوهــش حاضــر ،نبــود دوره پیگیــری بــوده
اســت .همچنیــن پژوهــش حاضــر بــر روی زنــان مبتــا بــه درد
مزمــن انجــام گرفتــه اســت و در نتیجــه تعمیــم پذیــری نتایج به
گــروه مــردان را بــا محدودیــت مواجــه میســازد و محدودیــت
بعــدی کوتــاه بــودن مــدت جلســات برنامــه خودمدیریتــی
شــناختی اســت کــه توصیــه میشــود در پژوهشهــای آتــی
مــورد توجــه قــرار گیــرد.
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Abstract
Aim and Background:Chronic pain is an important public health problem that seriously affects people’s
everyday lives. Aggression has been widely observed in patients with chronic pains and several studies have
suggested that aggression is highly associated with chronic pain intensity. The aim of the current study was to
test the effectiveness of cognitive self-management program in reducing aggression and multidimensional pain
symptoms in women with chronic pain.
Methods and Materials: The design of this study was quasi-experimental with pretest-posttest design,
including control group which 30 women eligible chronic musculoskeletal pain more than three months (with the
mean age 36.60 ± 2.26 yr) were selected by available and Judgmental sampling. Participants had physiological
and psychological trauma. Then they were randomly assigned to treatment (n=15) and control group (n=15).
Participants completed the Aggression Questionnaire (AQ) and Multidimensional Pain Inventory (MPI) and in
two phases of pre-test and post-test. Treatment consisted of eight sessions of cognitive self-management program
over eight weeks. Analysis of Covariance was used for analyzing the data.
Findings: The Results showed significant reductions of aggression (p<0/001) and multidimensional pain
symptoms (p<0/05) compared to the control group.
Conclusions: These results suggest that cognitive self-management program is efficient and useful in reduction
multidimensional pain symptoms and aggression in women with chronic pain.
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